
Raport bieżący nr 13/2016  

Data: 6 grudnia 2016 r. 

Temat: Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 

Treść: 

Zarząd Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 6 grudnia 

2016 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych, otrzymane od Artifex Mundi Investments Grudziński i Wspólnicy 

Spółka Jawna z siedzibą w Zabrzu, o następującej treści: 

„Działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej 

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1639), dalej jako „Ustawa o ofercie”, Artifex Mundi 

Investments Grudziński i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Zabrzu (41-800), przy ul. Michała 

Archanioła 10 („AMI”), informuje, że stan posiadanego przez AMI dotychczas udziału w głosach na 

walnym zgromadzeniu spółki Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu (41-800), ul. Michała Archanioła 

10 („Spółka”), uległ zmniejszeniu.  

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów nastąpiła na skutek rejestracji w dniu 2 grudnia 2016 roku 

przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 100.000 złotych do kwoty 105.000 zł poprzez 

emisję 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, będących przedmiotem oferty publicznej, o czym 

AMI powzięła informację w dniu 2 grudnia 2016 roku. 

Przed zmianą AMI posiadała łącznie 4.527.000 akcji Spółki i była uprawniona do 8.037.000 głosów na 

walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 45,27% w kapitale zakładowym Spółki oraz 59,49% ogólnej 

liczby głosów, w tym: 

a) 3.510.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, dających 7.020.000 głosów na 

walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 35,10% w kapitale zakładowym oraz 51,96% 

ogólnej liczby głosów oraz 

b) 1.017.000 akcji zwykłych na okaziciela, dających 1.017.000 głosów na walnym zgromadzeniu 

Spółki, stanowiących 10,17% w kapitale zakładowym oraz 7,53% ogólnej liczby głosów. 

W wyniku ww. rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki AMI posiada aktualnie 4.527.000 

akcji Spółki, dających 8.037.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 43,11% w kapitale 

zakładowym Spółki oraz 57,37% ogólnej liczby głosów, w tym: 

a) 3.510.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, dających 7.020.000 głosów na 

walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 33,43% w kapitale zakładowym oraz 50,11% 

ogólnej liczby głosów oraz 

b) 1.017.000 akcji zwykłych na okaziciela, dających 1.017.000 głosów na walnym zgromadzeniu 

Spółki, stanowiących 9,69% w kapitale zakładowym oraz 7,26% ogólnej liczby głosów. 



AMI informuje, że brak jest podmiotów zależnych od AMI, posiadających akcje Spółki, a także nie jest 

stroną umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z 

posiadanych przez AMI akcji na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

AMI nie posiada także instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności 

bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązałyby ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane 

są prawa głosu, wyemitowanych już przez Spółkę, ani instrumentów finansowych, które odnoszą się 

do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków 

instrumentów finansowych, o których mowa powyżej.”. 


